Produktspesifikke vilkår for bruk

PROGRAMVARE
Følgende liste identifiserer ytterligere vilkår for bruk som gjelder spesifikk Programvare. Hver Produktoppføring
identifiserer en eller flere fotnoter som gjelder det Produktet. Disse fotnotene utfyller vilkårene i Avtalen.
Definisjoner for hver fotnote følger listen. Med mindre annet er oppgitt i gjeldende Bestillingsdokument, følger
utvidelser av Programvaren samme omfang som det som er gitt for den korresponderende Programvaren.
Skrivebordsprodukter
ArcGIS Desktop (Advanced, Standard eller Basic) (26)
ArcGIS Earth (65)
ArcGIS Explorer Desktop (20)
ArcGIS for AutoCAD (20)
ArcPad (13)
ArcReader (20)
ArcGIS for Windows Mobile (15; 54)
ArcGIS for personlig bruk (3, 26)
Serverprodukter
ArcGIS Enterprise
– Basic (17)
– Standard eller Avansert (17;21; 31)
– Workgroup Standard eller Advanced (21; 28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server (Standard eller Advanced) (31)
– ArcGIS GIS Server Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard eller Advanced) (28; 29; 30)
– ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39)
– ArcGIS GIS Server Extension
– ArcGIS for Maritime: Server (2)
– ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4)
Esri Business Analyst Server
– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39)
– Enterprise (31; 39)
World Geocoder for ArcGIS (67)
Utviklerverktøy
AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19)
ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Windows Phone), Qt, eller WPF (16; 19)
ArcGIS Runtime Basic Level for Android, iOS, Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework (Windows
[stasjonær], Windows Phone, Windows Store), Qt, eller WPF (1)
ArcGIS Runtime Basic, Standard, Advanced Levels and the Analysis Extension for Android, iOS, Java, Mac OS X,
Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], Windows Phone, Windows Store), Qt eller WPF (15; 18)
ArcGIS Engine Developer Kit og utvidelser (16, 19; 22, 26)
ArcGIS Engine for Windows/Linux og utvidelser (15; 22; 26)
ArcGIS Web Mapping (inkludert ArcGIS API for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS API for
Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66)
ArcGIS Developer abonnement (24; 26)
Esri File Geodatabase API (47)
Mobil
Navigator for ArcGIS (14)
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Fotnoter:
1. Kan ikke brukes til å redigere en enterprise geodatabase via Direct Connect.
2. Ikke for bruk i navigasjon.
3. Kun lisensiert for personlig bruk.
4. Når brukt med ArcGIS Enterprise Workgroup
– Begrenset til 1 firekjerners server.
– Kan installeres på en separat maskin.
5-10. Reservert.
11. Applikasjoner bygd med AppStudio for ArcGIS Standard er underlagt vilkårene for bruk for ArcGIS
Runtime Standard Level.
12. Reservert.
13. Lisensiert som lisens for dobbelt bruk.
14. Kan brukes for navigasjonsformål.
15. Lisensiert som Utrullingslisens.
16. Kunden kan bruke SDK-er eller API-er til å opprette Verdiskapende applikasjoner og distribuere og
lisensiere disse Verdiskapende applikasjonene til sine sluttbrukere for å bruke hvor som helst som ikke er
forbudt under eksportlovgivning.
17. Kunden skal ikke redistribuere Oracle JDBC Driver eller dets dokumentasjon som er inkludert med dette
Produktet. Oracle er en tredjeparts mottaker av denne Avtalen.
18. Utrullingslisensen er per Verdiskapende applikasjon per datamaskin for frittstående applikasjoner.
19. Lisensen kan ikke brukes til å utvikle Internett- eller serverbaserte Verdiskapende applikasjoner.
20. 20.Lisensiert som Redistribueringslisens.
21. Kunden kan bygge Verdiskapende applikasjoner for bruk av Kundens Navngitte brukere. Kunden kan
ikke (i) innebygge akkreditiver til Navngitte brukere i Verdiskapende applikasjoner eller (ii) innebygge eller
bruke Påloggingsakkreditiver til app i Verdiskapende applikasjoner. Kunden kan tillate (a) offentlig tilgang
til Verdiskapende applikasjoner uten akkreditiver eller (b) tilgang med bruk av unike, individuelle
akkreditiver til Navngitte brukere.
22. a. En sluttbruker må anskaffe lisens i enten ArcGIS Engine for Windows/Linux Software eller annen
ArcGIS Desktop-programvare (Basic, Standard eller Advanced) for å få rett til å bruke en ArcGIS
Engine-applikasjon på 1 datamaskin; og
b. ArcGIS Engine for Windows/Linux utvidelser skal ikke brukes i kombinasjon med ArcGIS Desktopprogramvare for å bruke ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner. En enkelt bruker kan ha flere
ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner installert på 1 datamaskin kun forbruk av den
sluttbrukeren.
23. Reservert.
24. Programvaren kan kun brukes for formålene utvikling, testing og demonstrasjon av en prototype
Verdiskapende applikasjon og å opprette karthurtigbufre. Kunden kan bruke Verdiskapende applikasjoner
og karthurtigbuffer med ArcGIS Enterprise Staging Server Lisenser og Lisenser for Utplasseringsservere.
Programvare og Data kan installeres på flere datamaskiner for bruk av ArcGIS Developer Subscribers
med Builder eller høyere planabonnement. All annen programvare er lisensiert som Enkeltbrukerlisens.
25. Reservert.
26. Geodatabase er begrenset til 10 GB med Kundens data.
27. Reservert.
28. Bruken er begrenset til 10 samtidige sluttbrukere av andre applikasjoner enn ArcGIS Enterprise
Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Denne begrensningen inkluderer bruk av ArcGIS
Desktop Software, ArcGIS Engine Software og tredjeparts applikasjoner som kobler direkte til en
geodatabase i ArcGIS Enterprise Workgroup eller ArcGIS GIS Server Workgroup. Det er ingen
begrensninger i antall tilkoblinger fra nettapplikasjoner.
29. Programvaren krever en støttet versjon av SQL Server Express. Støttede versjoner er oppgitt med
systemkravene for produktet på Esris nettside.
30. Bruk er begrenset til maksimum 10 GB av Kundens data.
31. Inkludert en Failover-lisens.
32. Reservert.
33-38. Reservert.
39. Det er ikke tillatt å bruke eventuell funksjonalitet som er inkludert med ArcGIS GIS Server, for bruk med
ArcGIS GIS Server Basic og ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
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40–46. Reservert.
47. Kunden kan utvikle og distribuere Verdiskapende applikasjoner som bruker Esris File Geodatabase API til
Kundens sluttbrukere.
48-53. Reservert.
54. ArcGIS for Windows Mobile deployments er lisensiert for bruk med ArcGIS Enterprise (Advanced eller
Standard), ArcGIS Enterprise Workgroup (Advanced), ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, Basic) og
ArcGIS Engine Verdiskapende applikasjoner.
55-63. Reservert.
64. Verdiskapende applikasjoner for nettutrulling må brukes sammen med andre Produkter fra Esri.
Tredjeparts teknologier kan også brukes sammen med Verdiskapende applikasjoner, så lenge de
Verdiskapende applikasjonene alltid blir brukt sammen med Esris Produkter.
65. Kan kun brukes i sammenheng med andre Esri Produkt(er). Tredjeparts teknologier kan også brukes
sammen med ArcGIS Earth så lenge ArcGIS Earth alltid brukes sammen med andre Produkter fra Esri.
66. For skrivebordsapplikasjoner, er hver lisens per organisasjon. Innen formålet for denne lisensen, tilsvarer
organisasjon en vesentlig registrert unik domeneidentifikator. Domene er Internett-domenenavnet som er
registrert hos en domenenavnregistrar. For eksempel er eksempel.com den registrerte unike
domeneidentifikatoren i eksempel. I eksempel.com.xx, hvor xx er et registrert landskode, er
eksempel.com.xx den registrerte unike domeneidentifikatoren. Skrivebordsapplikasjoner kan brukes av
alle medarbeiderne i organisasjonen med den vesentlige registrerte unike domeneidentifikatoren. Det er
ingen grenser for hvor mange applikasjoner som kan utvikles og utrulles i en organisasjon.
67. Begrenset til 250 000 000 geokoder per årsabonnement.
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ONLINE TJENESTER
Følgende liste identifiserer ytterligere vilkår for bruk som gjelder spesifikke Online tjenester. Hver
Produktoppføring identifiserer en eller flere fotnoter som gjelder det Produktet. Definisjoner for hver fotnote følger
listen. Med mindre annet er oppgitt i gjeldende Bestillingsdokument, følger utvidelser av Programvaren samme
omfang som det som er gitt for den korresponderende Programvaren.
ArcGIS Online developer deployment-abonnementer er tilgjengelig gjennom flere salgsprogrammer:
– Kommersiell handel, bedriftsavtaler og offentlige programmer
+ gratis abonnement (1; 9; 10; 13; 16)
+ betalt abonnement (1; 9; 10; 11; 13)
– Utdanningsprogrammer (gratis eller betalte abonnement) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
– NGO/NPO, presse-/medieprogrammer (gratis eller betalt abonnement) (1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 16)
ArcGIS Online abonnement er tilgjengelig gjennom flere Salgsprogrammer:
– Kommersiell handel, EA; offentlige programmer (1; 2; 3; 11; 12; 14; 17)
– Utdanningsprogrammer (1; 2; 14; 16; 17)
– IdeelleVeldedighets progra mmer (1; 2; 14; 16; 17)
Offent lig plan
– Kommersiell handel; bedriftsavtaler; myndigheter; NGO/NPO; presse-/medieprogrammer (1; 4; 5; 6; 7; 9;
10; 15; 16)
– Utdanningsprogrammer (1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 16)
Fotnoter:
1. Kunden kan ikke lagre geokodete resultater generert av World Geocoding Service uten abonnement på
ArcGIS Online. Kunden kan kun bruke data som er tilgjengelig gjennom Infographics Service for
visningsformål og kan ikke lagre data som er tilgjengelige gjennom denne tjenesten.
2. Kan bli brukt til alle forretningsformål i Kundens organisasjon.
3. Kan brukes til utvikling og testformål for Kundens organisasjon.
4. Kan bli brukt til opplæringsformål i utdanningsorganisasjoner.
5. Kan bli brukt til fordel for Kundens kvalifiserte NGO/NPO-organisasjon.
6. Kan bli brukt til fordel for presse- og medieorganisasjoner.
7. Kan bli brukt til personlig bruk.
8. Reservert
9. Kunden kan kun muliggjøre tredjeparts bruk av Verdiskapende applikasjoner ved offentlig deling med bruk av
Delingsverktøy. Kunden kan ikke bruke dette abonnementet til å drive en Verdiskapende applikasjon for sin
egen virksomhet med mindre Kunden er en utdanningsinstitusjon som bruker den Verdiskapende
applikasjonen kun for opplæringsformål, en kvalifisert NGO/NPO-organisasjon eller medie- eller
presseorganisasjon.
10. Kunden har ikke tillatelse til å opprette private grupper eller delta i private grupper.
11. Kunden kan gjøre Verdiskapende applikasjoner tilgjengelig for tredjeparter mot en avgift.
12. Kunden kan bruke dette abonnementet til å opprette eller delta i private grupper.
13. Hvert abonnement er begrenset til 1 000 000 geosøktransaksjoner per måned i forbindelse med Kundens
abonnement. Transaksjoner inkluderer både basiskartdata og geokode-søketransaksjoner. En geokodesøketransaksjoner tilsvarer en adresse eller et sted. Hvis resultatene blir lagret, som etter samlet geokoding,
teller ikke de lagrede resultatene mot transaksjonsgrensen. Imidlertid forbruker lagring Tjenestekreditter.
14. Hvert abonnement er begrenset til 50 000 000 geosøktransaksjoner i en 12-måneders periode. En geokodesøketransaksjoner tilsvarer en adresse eller et sted. Hvis resultatene blir lagret, som etter samlet geokoding,
teller ikke de lagrede resultatene mot transaksjonsgrensen. Imidlertid forbruker lagring Tjenestekreditter.
15. Kan tillate at registrerte studenter i en utdanningsinstitusjon får direkte tilgang til Online tjenester og deler et
enkelt abonnement mellom mer enn 1 registrert student, utelukkende for læringsformål.
16. Kunden kan ikke gjøre Verdiskapene applikasjoner tilgjengelig for tredjeparter mot en avgift.
17. En Navngitt bruker kan innebygge sine akkreditiver for Navngitt bruker i et ArcGIS API for Python-skript
utelukkende med formål om å automatisere en arbeidsflyt som skal brukes utelukkende av den Navngitte
brukere hvis akkreditiver er innebygd i skriptet.
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